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Képviselőtársaim nevében is 
békés, áldott karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben 
gazdag újesztendőt kívánok!  

Galácz György polgármester  



 

2 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. november 7-én 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 

Községháza tárgyaló termében. 

1. Balatonmáriafürdő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
42/2018.(III. 12.) számú képviselő-testületi 
határozatának 1. pontját pontosította a 
helyrajzi szám és a tervezett építési övezet 
tekintetében az alábbiak szerint: 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Egerszeg Immo Kft. 
(8912 Kispáli, Kossuth u. 44.) társaság által a 
balatonmáriafürdői 374 hrsz. alatti ingatlanon 
tervezett szálláshely létesítésére vonatkozó 
fejlesztést, a terület Vt. övezetté történő átsorolását 
elviekben támogatta. 

2. Balatonmáriafürdő Község település-
rendezési eszközei 13. számú módosítása során a 
környezet védelméért felelős szervek beérkezett 
válaszai szerint a változtatások a környezetre 
jelentős hatást nem gyakorolnak, környezeti 
vizsgálat lefolytatása nem szükséges. Balaton-
máriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a környezet védelméért felelős szervek 
nyilatkozatai alapján úgy döntött, hogy a 
módosításhoz nem tartja szükségesnek környezeti 
vizsgálat-, értékelés lefolytatását. 

3. Balatonmáriafürdő Község település-
rendezési eszközei 13. számú módosításának 
államigazgatási egyeztetési eljárása során Balaton-
máriafürdő Község Képviselő-testülete az állam-
igazgatási szervek által adott véleményeket 
megismerte, azokat az összefoglalóban leírtak 
szerint fogadta el. 

4. Az eljárás részeként tartott lakossági 
fórumon elhangzott eseti partneri kérést az 
önkormányzat elfogadta és a meglévő övezeti 
besorolás beépítési paramétereihez jobban igazodó 
vegyes építési övezetet hoz létre. A fórumot követő 
8 napon belül, további partneri vélemény, 
észrevétel a módosítással kapcsolatban nem 
érkezett. 

Fentiek alapján Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete lezártnak tekinti 
településrendezési eszközei 13. számú módosítá-
sának az egyeztetését, javasolta a végső szakmai 
véleményezési szakasz megkezdését, és felhatal-

mazta az ARKER STÚDIÓ Kft-t a végső szakmai 
véleményezési dokumentáció elkészítésére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. november 12-én 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés 
között történt fontosabb intézkedésekről szóló 
szóbeli tájékoztatót elfogadta. 

 
A képviselő-testület megismerte és elfogadta a 

3B Turisztikai Egyesület, a Rezi Bt. Kegyeleti 
Szolgálat, aTelepülésüzemeltetési Iroda, a Védőnői 
Szolgálat, és a Háziorvosi Szolgálat 2018. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolóját. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2019.évi belső ellenőrzési 
ütemtervét az előterjesztés 1. mellékletében 
foglaltaknak megfelelően jóváhagyta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a „Civil szervezetek 
helyiséghasználata” tárgyú előterjesztést. A 
képviselő-testület támogatta a Balatonmáriafürdő 
Község Önkormányzata és a Balaton M&K Amatőr 
Művészeti Egyesület között létrejött megállapodás 
felmondását 2019. január 1. napjától, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a közüzemi díjakra vonatkozó 
díjtartozás megfizetésétől eltekint. 

A képviselő-testület támogatta, hogy Balaton-
máriafürdő Község Önkormányzata és Balaton-
keresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és 
Kulturális Egyesülete részeként működő 
Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör civil 
szervezettel 2018. évben már nem köt külön 
helyiséghasználati megállapodást, továbbá a 2018. 
évi bérleti díjtól eltekint, azonban havonta 10 
órában biztosítja a civil szervezetnek az Óvoda 
épületében a helyiségek használatát. 

A képviselő-testület támogatta, hogy 2019. 
évtől a továbbiakban az önkormányzat adott évi 
költségvetési rendelete szerint megkötött, a civil 
szervezetek támogatására vonatkozó támogatási 
szerződésekben kerüljenek rögzítésre a részükre 

B 
Hírek a Hivatalból 
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biztosított helyiségek helyiséghasználati feltételei, 
illetve az önkormányzat által biztosított egyéb, nem 
természetbeni támogatások. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bérleti 
jogviszony létesítése a Balatonmáriafürdő, Gróf 
Széchényi Imre tér 9. sz. (Hrsz. 209/15) alatt lévő 
vendéglátó ipari egység és a működéshez szükséges 
közterületi WC üzemeltetésére” című előterjesztést. 
Felhatalmazta a polgármestert a pályázati felhívás 
közzétételére a jelenlegi bérlő értesítése mellett a 
község honlapján. 

 
A képviselő-testület a „Balatonmáriafürdő, 

Rákóczi u. és Csatornapart u. kétirányú 
forgalomtechnika bevezetése” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a tervben foglaltakat elfogadta. A 
képviselő-testület a Balatonmáriafürdő Rákóczi u. 
és Csatornapart u. forgalomtechnikai szabályozását 
minden év szeptember 15. – május 31. közötti 
időszakban kétirányú forgalmi rend szerinti 
alakítása mellett döntött, minden év június 1. – 
szeptember 14. közötti időszakban egyirányú 
forgalmi rend szerinti kialakítása mellett dönt, a 
Ládonyi Mérnöki Kft. forgalomtechnikai 
szabályozási tervei alapján. A forgalomtechnikai 
rendek kialakításához szükséges forrást a 
képviselő-testület évente költségvetési 
rendeletében biztosítja. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta a T-Alfasystem 
Kft. kérelmét és bérbe adta a Balatonmáriafürdő, 
Gróf Széchényi Imre tér 9. szám alatt lévő 
Önkormányzati épület (Községháza) földszintjén 
található, külön bejárattal rendelkező 
irodahelyiséget 2018. december 1-től 2019. április 
30-ig 10.000 Ft/ hó összegben. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert, hogy értesítse a 
kérelmezőt a testület döntéséről és a bérleti 
szerződést kösse meg. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a „Háziorvos 
feladat-ellátási szerződésének módosítása, közmű 
költségek felosztása és elszámolása” tárgyú 
előterjesztést. A képviselő-testület támogatta a 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata és Dr. 
Kónya Gábor háziorvos között létrejött feladat-
ellátási szerződés módosítását illetve kiegészítését 
a közműköltségek pontos elszámolása érdekében. A 
képviselő-testület felkérte a polgármestert a 
szükséges szerződésmódosítás elkészítésére. 

A képviselő-testület elfogadta a 2018. évi 
közbeszerzési terv módosítását, mely nyilvános. A 
tervet, az elfogadását követően – figyelemmel arra, 
hogy az nyilvános dokumentumnak minősül – az 
önkormányzat hivatalos honlapján közzéteendő. Az 
önkormányzat köteles továbbá a közbeszerzési 
tervet a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni. A 
közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is 
lefolytatható, azonban a módosítási igény 
felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a 
módosítás indokát is. Jelen közbeszerzési tervet 
legalább 2023. december 31-ig meg kell őrizni, 
illetve a település honlapján a következő évi 
közbeszerzési terv jóváhagyásáig közzétenni. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2018. évi idegenforgalmi adó 
ellenőrzésről adott tájékoztatást elfogadta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a „Hó-eltakarítási 
szerződés módosítása” tárgyú előterjesztést. A 
képviselő testület támogatta, hogy 2018. december 
1. napjától az önkormányzat saját hatáskörében és 
eszközeivel látja el a település síkosság mentesítési 
feladatait, valamint az ehhez szükséges 
szóróanyagok beszerzését. A képviselő-testület 
felkérte a polgármestert a szerződésmódosítás 
elkészítésére. 

A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján az 
előterjesztés melléklete szerinti formában és 
tartalommal a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 
2018-2023. időszakra vonatkozóan elfogadta, és 
egyúttal felhatalmazta a polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására, továbbá arra, hogy a 
helyben szokásos módon tegye közzé, valamint 
küldje meg a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság részére. 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program időarányos megvalósulását évente 
áttekinti, az áttekintés alapján, szükség esetén azt 
felülvizsgálja, illetve a helyzetelemzést és az 
intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően 
módosítja. 

 
Balatonmáriafürdő Község településrendezési 

eszközei 14. számú módosítása során a környezet 
védelméért felelős szervek beérkezett válaszai 
szerint a változtatások a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorolnak, környezeti vizsgálat 
lefolytatása nem szükséges. A képviselő-testület a 
környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai 
alapján úgy döntött, hogy a módosításhoz nem 
tartja szükségesnek környezeti vizsgálat-, értékelés 
lefolytatását. 

 
Balatonmáriafürdő Község településrendezési 

eszközei 14. számú módosításának partnerségi 
egyeztetését az önkormányzat lefolytatta. Az eseti 
partnerként bevont elsőfokú építésügyi hatóság 
kifogást nem emelt, észrevételt nem tett. Az eljárás 
részeként tartott lakossági fórumon és az azt 
követő 8 napon belül, kifogás, partneri vélemény, 
észrevétel a módosítással kapcsolatban nem 
érkezett. 

A fentiek alapján Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete lezártnak tekinti 
a településrendezési eszközei 14. számú módosí-
tásának partnerségi véleményezési szakaszát, 
javasolta a végső szakmai véleményezési szakasz 
megkezdését, és felhatalmazza az ARKER STÚDIÓ 
Kft-t a végső szakmai véleményezési dokumentáció 
elkészítésére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Balatonmária-
fürdői Vízisport Egyesület kérelmét és támogatta, 
hogy a 124/2018.(VIII.21.) számú képviselő-
testületi határozat alapján térítésmentesen 
használatba adott Balatonmáriafürdő 1612 hrsz-ú 
ingatlanon körbekerített csónaktároló területét 
nyugati irányba további 50 m2-el megnagyobbítsa 
és arra két új faházat elhelyezzen. A képviselő-
testület felkérte a polgármestert a megállapodás 
módosítására. 

A képviselő-testület felkérte a jegyző asszonyt, 
hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

szóló 16/2018. (V.15.) önkormányzati rendelet 
módosítását készítse elő arra vonatkozóan, hogy a 
község közigazgatási területén levő belterületi 
ingatlanokon égetési tilalmat rendel el a képviselő-
testület egész évre vonatkozóan. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2018. november 30-án 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 247/2010. (XII.15.) Kt. 
határozatával jóváhagyott és többször módosított 
Balatonmáriafürdő Község Településszerkezeti 
Tervét az alábbiak szerint módosította: 

1. A TSZT jelű Településszerkezeti Tervlap 
változással érintett területei módosulnak az 1. 
melléklet szerinti tartalommal. 

2. A változások leírását e határozat 2. 
melléklete tartalmazza. 

3. A település területi mérlegét e határozat 3. 
melléklete tartalmazza. 

4. Balatonmáriafürdő Község Település-
szerkezeti Terve e határozat 4. melléklete szerint 
kiegészül a területrendezési tervekkel való 
összhang igazolásával. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2018. november 30-án 
rendkívüli, zárt testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa 
juttatásáról szóló 22/2018. (IX. 16.) önkormányzati 
rendelet 1-3.§ alapján 22 fő balatonmáriafürdői 
lakos részére, valamint a települési önkormány-
zatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 
keretében kapott szociális célú tűzifa juttatásáról 
szóló 24/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelet 1-
3.§ alapján 4 fő balatonmáriafürdői lakos részére 
szociális célú tűzifa támogatást állapított meg. A 
tűzifa kiszállításáról a Településüzemeltetési Iroda 
gondoskodik. A képviselő-testület a ki nem osztott 



 

 5 

8 m3 erdei fát a 2018. december 28-ig benyújtott 
kérelmezők között fogja szétosztani testületi 
döntés alapján. 

 
A képviselő–testületsoron következő ülése 

2018. december10-én (hétfő) 13:00 órakor lesz, 
helyszín: Községháza, Balatonmáriafürdő, Gróf 
Széchényi Imre tér 9. 

A képviselő-testületi ülések – a zárt ülések 
kivételével – nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 

A testületi ülésről készített jegyzőkönyvek 
megtekinthetők a hivatalban, illetőleg a: 
www.balatonmariafurdo.hu honlapon. 
 

Galácz György 
polgármester 

 

Időskorúak karácsonyi támogatása 

A képviselő-testület a Balatonmáriafürdő 
községben állandó lakóhellyel rendelkező, a 
tárgyévben 62. életévüket betöltő és 62 évnél 
idősebb időskorú személyeket december hónapban 
egyszeri – 3000 Ft/fő összegű – karácsonyi 
támogatásban részesíti. Tájékoztatom az érintett 
lakosokat, hogy aki december 6. napjáig nem kapta 
meg a támogatást, legkésőbb december 20. napjáig 
felveheti az önkormányzat házipénztárában 
(Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. szám alatt) 
személyesen, vagy meghatalmazott útján. 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. 
 

Idősek karácsonya 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata az 
eddigi hagyományok szerint advent idején egy 
zenés összejövetelre, közös ünnepi vacsorán látta 
vendégül a településünkön élő nyugdíjasokat. 

Galácz György polgármester köszöntötte a 
legidősebbeket: Farkas Györgyné, Vilma utcai 
lakost, Bojtor István, Nefelejcs utcai lakost, akik 
1927-es születésűek, és Keszthelyi Ernőné 
Köztársaság utcai, Heccer Jánosné, Ady Endre utcai 
lakost, akik 1928-ban születtek. Ezúton is kívánunk 
nekik jó egyészséget. 

Az iskolások kedves műsora, és Vissi Barnabás 
zongorista, Kardos Katalin énekesnő zenés elő-
adása után jó hangulatban közösen fogyasztották el 
a kitűnő vacsorát. 
 

Közlemény- Forgalmi rend változás a Rákóczi 
utcában! 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonmáriafürdő 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2018.(XI. 12.) számú határozata alapján a 
Balatonmáriafürdő Rákóczi - és Csatornapart utcá-
ban minden év szeptember 15. - május 31. közötti 
időszakban kétirányú forgalmi rend, minden év 
június 1. - szeptember 14. közötti időszakban pedig 
egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre. 

 
Galácz György 

polgármester 
 

 
Klubhírek 

Október 30-án az Operett Színház 
előadásában az „Ének az esőben” című 
zenés, táncos darabot néztük meg 
nyugdíjas társaimmal. Gyönyörű előadás, kiváló 
előadók, igazán nagy élmény volt mindenkinek. 
Erzsébet és Katalin bál 

 

CIVIL HÍREK 
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November 17-én saját szórakoztatásunkra 
Erzsébet és Katalin napi bált szerveztünk. Arnold 
János köszöntötte a meghívott polgármestereket, a 
marcali Szivárvány Nyugdíjas Klub tagjait és 
klubtagjainkat. 

Ezt követően, a finom ebéd után, elkezdődött a 
fergeteges táncmulatság, amihez a zenét állandó 
zenészünk – Tislér István – szolgáltatta. 

Közben sok szép tombolatárgyat sorsoltunk ki. 
Az éjszakába nyúló mulatság hangulatát 

tekintve, sikeresnek mondható, mindenki nagyon 
jól érezte magát. 

November 20-án a Marcali Rendőr Kapitányság 
munkatársai, „Bűnmegelőzés a hatodik X-en túl” 
címmel, előadást tartottak klubtagjaink részére. 

Hasznos tanácsok, védekezési módok 
időskorúak számára, amit érdemes megfogadni és 
saját érdekünkben betartani! 

Köszönjük az előadóknak! 
Köszönjük a szervevőknek! 
Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi 

ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak az Őszidő 
Nyugdíjas Klub tagjai! 
 

Rachel Mária 
klubtag 

 
Tisztújítás a Tűzoltó Egyesületnél 

2018. november 10-én tartotta tisztújító 
közgyűlését a Tűzoltó Egyesület a Bél Mátyás 
Látogatóközpontban. A rendezvényen részt vett 
Greffer József tü. ezds. a Marcali Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője, Tompos Gábor tü. őrgy a 
Marcali HTP parancsnoka, a fenntartó önkormány-
zatok részéről Kovács József Balatonkeresztúr 
Község polgármestere és Mestyán Valéria címzetes 
főjegyző asszony. 

 

A 2013. november 9-én megválasztott jelenlegi 
3 tagú vezetőség 5 éves mandátuma lejárt. Ezért 
tisztújító közgyűlés összehívására került sor. Gaál 
Elemér tűzoltó parancsnok úr jelezte, hogy nem 
vállalja tovább tisztségét. A közgyűlés Juhász 
Lászlót elnöknek, Molnár Gábort elnökhelyettes-
nek, Lőczi Bálint Márkot tűzoltóparancsnoknak 
választotta. A vezetőség megköszönte Gaál Elemér 
úrnak az egyesületben végzett négy évtizedes 
munkáját és ajándéktárgyat nyújtott át részére. A 
leköszönő parancsnok 1978 óta aktív tűzoltó és az 
egyesület tagja, a jövőben pártoló tagként kíván 
részt venni az egyesület életében. 

Az eltelt öt éves ciklus eredményei alapján 
számolt be a vezetőség a Tűzoltó Egyesület 2013-
2018 közötti tevékenységéről és eredményeiről. 

Tompos Gábor tü. őrgy hozzászólásában 
kiemelte, 9 egyesület közül a jelen egyesület a 
legjobbak közé tartozik. Greffer József tü. ezds. 
felszólalásában kitért, hogy Gaál Elemér úrral sok 
éven át együtt dolgozott, és mint hivatásos tűzoltó 
és helyi lakos is megköszöni a településekért 
végzett munkáját. 

 
Az új parancsnok személyében egy ifjú gépészt 

köszönthettek, aki fiatalos lendülettel vezetheti a 
szakmai munkát. 

Kovács József, Balatonkeresztúr Község 
polgármestere megköszöni saját, és a képviselő-
testület nevében is Gaál Elemér úrnak négy 
évtizedes munkáját. Hamarosan elkészül a 26 ezer 
m3- es záportározó, amely az autópálya tározójával 
együtt képes lesz a település biztonságát erősíteni. 
Jelezte, hogy jövő év június 20-23. között lesz a 
községben a 20. Keresztúr Nevű Települések 
Találkozója. A rendezvény napjaiban számít a helyi 
ÖTE jelenlétére, mozgósíthatóságára. 

 
Az új parancsnoknak sikeres munkát kíván az 

egyesület szakmai vezetésében. 
 
A vezetőség nevében megköszönöm az aktív 

tagok munkáját a további évekhez sok sikert, 
kitartást kívánok. 

Juhász László 
enök 
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Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 

 
Fotó : Márton napi Vásári életkép az ovi udvaron 

Jótékonysági Bál az óvoda javára 
A Regens Wagner otthon termében az 

óvodavezető köszöntője után a Balatonmáriafürdői 
Táncklub forró hangulatú, latin táncos műsora 
meghozta a kedves bálozók táncos jókedvét, 
melyhez a talpalávalót a FREE JAZZ BAND húzta 
hajnalig, s gondoskodott a jó zenéről, hangulatról. A 
rendezvény ideje alatt, az épület másik termében, 
óvodásaink élményt adó tapasztalás szerző 
programjairól kivetített képeket nézegethettek az 
érdeklődők. Tombolasorsoláson mindenkinek 
bőven jutott Fortuna kegyeiből. A bál bevételét az 
óvodások „Így fedezzük fel a világot! - 
élményszerző programjainak gazdagítására 
fordítjuk. 

Köszönünk óvodánk apróságai nevében minden 
önként és szívből vállalt segítséget! 

 
Ujságh Andrea 

tagóvoda vezető 
Gaál Ottóné köszöntése 

Csillagvirágos óvodai jeles napi ünnepség 
keretében köszöntötték Gaál Ottóné 
óvodapedagógust, ahol Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet adtak át számára. 

Az örömteli pillanatokat vele együtt élték át az 
óvodások, szüleik, és kollégái, ahol felidézték a 6 
Sávolyon, majd a 34 Balatonmáriafürdőn töltött 
évek óvodai emlékeit. 

 

Méltatás: A Kincses Kultúróvoda 2018. díjas 
Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 10 éve 
modellóvodaként képviseli, mutatja be az Óvodai 
Nevelés a Művészetek Eszközeivel alternatív 
művészeti programot. Gaál Ottóné, nyugállományba 
vonuló óvodapedagógus ebben az innovációs 
munkában betöltött jelentős szerepéért, valamint 
kiemelten a kisgyermekek zenei nevelése területén 
végzett kiemelkedő óvodapedagógusi munkájáért, és 
az óvodapedagógus pályán eltöltött 40 év kiváló 
szakmai munkájáért, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, miniszteri elismerésről szóló, 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz 
részére. 

Az elismerést, az emlékérmet az EMMI nevében 
átadta: Kovács József, Balatonkeresztúr Község 
polgármestere, és Galácz György Balatonmária-
fürdő Község polgármestere. 

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és 
eredményben gazdag boldog Új Évet kívánok 
vásárlóimnak. 

 

Keresztúri Gazdabolt nevében: Grabaricsné 
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Ünnepi programok, koncertek december 
hónapban 
 
Adventi Esték 

 
Advent vasárnapjain 16 órától hangversenyek 
lesznek templomunkban. 
 
ADVENT 3. VASÁRNAPJA 
Nagykanizsai Piarista Gimnázium Kórusai 
Vezényel: Rácz Andrásné 
 
ADVENT 4. VASÁRNAPJA 
Bárdos Lajos Női Kar 
Vezényel: Tengerdi Győző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018. december 22-én, 16 órakor 
BOB jótékonysági koncert 

A Balaton Old Boys Kulturális Egyesület és 
BOB Zenekar, valamint az Original Lustig 
Senioren Kórus adventi ajándék műsora a 
Regens Wagner Otthon lakóinak. 

 

 
 

Minden olvasónak 
békés, szép ünnepet 
és sikeres újévet 
kívánunk! 

 
 
ÚÚjjéévvii  KKoonncceerrtt  aa  BBééll  MMááttyyááss  llááttooggaattóókköözzppoonnttbbaann  

AA  mmaarrccaallii  HHiiddaass  FFrriiggyyeess  zzeenneeiisskkoollaa  ttaannáárraaiinnaakk  ééss  
nnöövveennddéékkeeiinneekk  üünnnneeppii  hhaannggvveerrsseennyyee  22001199..  jjaann..  66--áánn..  

Impresszum 
Mária Infó; Havonta megjelenő információs újság. Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 

8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9., Pf. 22. Tel.: 06-85-375-266; 
Nyilvántartási száma: 163/743/1/2007.; ISSN 2062-5995 (nyomtatott), ISSN 2062-6002 (online) 

Felelős szerkesztő: Benczik Ildikó; Tel.: 30-933-9329, e-mail: kozhazbmf@gmail.com, 
megjelenik 350 példányban; 

Nyomdai munkák: Domonkos Nyomda; Marcali, Dózsa György utca 66., Tel.: 85/510-400 


